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Walczymy ze śniegiem

Z PRAC URZĘDU I RADY GMINY KOLNO

SPIS TREŚCI
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Sławomir Cudnik pokonał w wyborach trzech
kontrkandydatów i został sołtysem Borkowa. W
wiejskim zebraniu uczestniczyło 79 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi. W tajnym głosowaniu zwycięzca otrzymał 54 głosy, Stanisław
Podsiad - 11, Antoni Podeszwik - 8 i Marek Kordal
- 6 głosów. Głosy liczyła komisja skrutacyjna w
składzie: Janusz Wielbut, przewodniczący komisji,
Anna Zegarowicz, członek komisji i Hanna Filipkowska, członek komisji . Nowemu sołtysowi gratulacje złożył Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.

Rozmowa z Marcinem Sekścińskim
		

własnych z budżetu gminy na realizację
projektu „Rozwijam skrzydła” w 2010 r.
GOPS w Kolnie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie i ośrodkami pomocy
społecznej
z powiatu
kolneńskiego
uczestniczą w nim
już dwa lata
i w ramach
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki starać
się będą o
fundusze
na jego realizację na
rok 2010.
Komendant miejsko – gminny OSP w
Kolnie Antoni Lewandowski w skrócie
podsumował mijający rok z perspektywy działań strażackich i podziękował wójtowi i radnym za finansowe
wsparcie udzielone jednostkom OSP.
Po zakończeniu sesji były życzenia.
Za rok wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy dziękował wójt.

Borkowo ma już nowego sołtysa

Z przedszkola w cyfrowy świat

		

ilka istotnych uchwał podjęli na
ostatniej w minionym roku sesji radni gminy Kolno. Po zakończeniu obrad
tradycyjnie już wszyscy obecni na sesji
przełamali
się
opłatkiem życząc sobie wesołych świąt.
Z podjętych
przez radnych
uchwał na wyróżenienie zasługuje przyjęcie Gminnego Programu
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii
na 2010 rok
oraz uchwała w sprawie
współpracy gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2010 r. Radni zajęli się też uchwaleniem planu pracy Rady Gminy Kolno i stałych komisji rady na 2010 rok.
Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej mówiła o
konieczności zabezpieczenia środków
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Walczymy ze śniegiem
P
oczątek roku przywitał nas tak intensywnymi opadami śniegu, że
długo będziemy to wspominać. Nieprzejezdne drogi, zaspy, zwały śniegu
po prostu wszędzie. Trudno było gdziekolwiek dotrzeć - wszyscy musieli zabrać się za odśnieżanie. W ruch poszły
łopaty, a na drogi wyjechał ciężki sprzęt.
Najszybciej, chociaż w odczuciu
kierowców i tak zbyt późno, sytuacja
została opanowana na drogach krajowych i wojewódzkich. Trudniej było
uporać się z tak dużą ilością śniegu na

OGŁOSZENIE

drogach powiatowych czy gminnych.
Nasza gmina do walki ze śniegiem
dysponuje: trzema wozami strażackimi
z pługami z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w Lachowie, Janowie i Czerwonem oraz ciągnikiem.
By akcja usuwania zasp śniegu z dróg
gminnych szła sprawniej Urząd Gminy Kolno wypożyczył kolejny ciągnik.
Kierowcy ciągników i wozów strażackich robili co mogli by usunąć
te zwały śniegu i by gminne drogi jak najszybciej były przejezdne.

NOWE DECYZJE
NA ODBIERANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Uprzejmie informujemy
wszystkich mieszkańców Gminy
Kolno, że zostały wydane zezwolenia dla nowych podmiotów na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno.
Powyższe zezwolenie otrzymały:
1. Zakład Usługowy „WINPOL” S.C. Lech Wiśniewski
Wiesława Wiśniewska ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża
2. MPO Spółka z o. o. w Białymstoku ul. 27 Lipca 62, 15950 Białystok
Przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie czystości i
porządku na jej terenie poprzez
wyposażenie nieruchomości w
pojemnik dostosowany wielkością do indywidualnych potrzeb własnego gospodarstwa
domowego oraz podpisanie
umowy z firmą wywozową.

Wójt Przyjacielem Szkoły Podstawowej w Borkowie

S

potkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Borkowie
było doskonałą okazją do podkreślenia zasług osób i instytucji, które przyczyniają się do rozwoju i
podniesienia rangi naszej placówki.
W tym celu powołana została kapituła,
która wraz z Radą Pedagogiczną nadaje
tytuł Przyjaciela Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.
Wśród wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znajdziemy między innymi ks. proboszcza Krzysztofa Wróblewskiego, podsekretarza
stanu MEN Zbigniewa Włodkowskiego, a także ś.p. sołtysa Borkowa Krzysztofa Baczewskiego.
W minionym roku do tego szacownego grona dołączył wójt gminy Kolno – Tadeusz Klama, któremu jako

wyraz serdecznego podziękowania
za okazywaną siłę serca i pomocną
dłoń oraz ogromne wsparcie w pracy podejmowanej dla dobra
dzieci kapituła
przyznała
ten
honorowy tytuł.
Dziękując kapitule Przyjaciel
Szkoły nadmienił, że inwestycja w szkołę,
to
inwestycja
w przyszłość a
wręczona statuetka znajdzie
godne miejsce
w
gabinecie
wójta
gminy

Kolno. Filmowa relacja z tych wydarzeń znajduje się na stronach tvlomza.pl oraz borkowo.internetdsl.pl.
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ROZMOWA

Cieszy mnie aktywność mieszkańców
Z Tadeuszem Klamą, wójtem gminy Kolno rozmawia Aleksandra
Szyc - Kaczyńska

chowie i Zabielu. To sukces nie tylko
na miarę województwa , ale też kraju.

Za Panem pracowity rok, co z perspektywy zawodowej było największym osiągnięciem, powodem do
szczególnej dumy?
- Jestem wymagający i faktycznie
dużo pracuję, bo nie da się być wójtem tylko od 7.30 do 15.30. Bardzo
lubię to, co robię, a miniony rok mogę
zaliczyć do szczególnie udanych. Zadowolony jestem z każdej dobrze wykonanej inwestycji, z każdego zrealizowanego projektu, a tych było wiele.
Szczególnie wyróżniłbym: inwestycje
drogowe - 8 kilometrów zmodernizowanych dróg, budowę wodociągu - 11
wsi podłączonych do sieci, budowę
sali gimnastycznej przy szkole w
Zabielu, remonty wiejskich świetlic.
Cieszy najbardziej, gdy naszą pracę doceniają mieszkańcy gminy, ale
to, co robimy zauważają też ludzie
z zewnątrz. Jako jedna z kilku gmin
w województwie podlaskim uzyskaliśmy certyfikat Gminy Przyjaznej
Dzieciom. Delegacja samorządowców z zagranicy przyjechała do nas,
by uczyć się jak organizować edukację przedszkolną. My w tej dziedzinie
też zaczynaliśmy od zera, a dziś ponad 90 procent naszych pięciolatków
chodzi na zajęcia w Czerwonem, La-

A jak z planami na bieżący rok?
Czy zdominuje go kampania wyborcza czy są ważniejsze zadania?
- Obłudne byłoby stwierdzenie,
że nie myślę o wyborach, ale mój
rytm pracy w tym roku, jak zawsze,
zdeterminuje budżet gminy i wynikające z niego zadania do zrealizowania, a nie wyborczy kalendarz. W
planach mamy jedną z ważniejszych
inwestycji – modernizację hydroforni w Zabielu i przyłączanie do
sieci wodociągowej kolejnych wsi.
Koncentrujemy się na tym, by jak
najwięcej skorzystać z funduszy unijnych. Jako jedna z dwóch gmin w
województwie podlaskim w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zdobyliśmy dofinansowanie do inwestycji
z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Nasze plany i projekty obliczone są nie tylko na ten rok, ale też na
lata następne. W gminie, jak w dobrym gospodarstwie rolnym, żeby
zebrać dobry plon, trzeba wiedzieć,
co, kiedy i na jakiej glebie zasiać.
Już dziś pracujemy nad dokumentacją inwestycji, by za dwa, trzy
lata można je było zrealizować.
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Zawsze podkreśla Pan, że sukcesy
gminy to w dużej mierze zasługa
kompetentnych urzędników i rozsądnych radnych. Czy certyfikat
ISO 9001 o który stara się urząd
ma być tego potwierdzeniem?
- Mam szczęście pracować z wykształconym, kreatywnym, ambitnym
zespołem. Naszym zadaniem jest
jak najlepsze służenie mieszkańcom
gminy. To z myślą o nich powstało
w urzędzie Centrum Obsługi Interesanta. System zarządzania jakością
ISO 9001 to nie kwestia ambicji, to
kawał ciężkiej roboty do wykonania.
Wdrażane procedury, szkolenia pracowników to wszystko ma jeden cel
- Urząd Gminy Kolno ma być jednostką jeszcze bardziej przyjazną
klientowi, wiarygodną, działającą
w sposób przejrzysty. Bardzo trudnym zadaniem było też wystąpienie
ze Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Łomży i przejęcie pod nasz zarząd
wodociągów położonych na terenie
gminy Kolno. Sieć wodociągową zastaliśmy w fatalnym stanie. Widać, że
tamci nie dbali o nią jak o swoje. Teraz
konserwacją i utrzymaniem tych urządzeń zajmują się nasi pracownicy ze
stworzonego w ubiegłym roku Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno. Jest dużo lepiej.
ciąg dalszy na str. 5
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naszej gminy Starania o certyfikat
G
Referat ten w przyszłości stanie się Zakładem Gospodarki Komunalnej?
- Jesteśmy największą gminą w powiecie kolneńskim, z największym budżetem.
Stać nas na samodzielność w wielu zakresach. Taki zakład, który zajmowałby się
tym wszystkim, czym dziś zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej, czyli wodociągami, utrzymaniem dróg, chodników
i zieleni, czy remontami budynków użyteczności publicznej: szkół, bibliotek, czy
wiejskich świetlic to dla gminy korzystne rozwiązanie. Głównie ze względów finansowych. Gromadzimy sprzęt niezbędny w takim zakładzie. W minionym roku
kupiliśmy koparkę, wywrotkę i drobny
sprzęt. W najbliższych latach planujemy
zakup kolejnych maszyn w tym dużego
ciągnika i równiarki wykorzystywanej do
profilowania dróg dojazdowych do wsi.

Rok 2009 w gminie Kolno minął pod
hasłem integracji społecznej. Tak wiele
w tej dziedzinie nie działo się tu od lat.
- Inwestycje są bardzo ważne, ale to, co
mnie cieszy najbardziej to fakt, że uaktywnili się mieszkańcy gminy, że coraz bardziej
się z nią utożsamiają. Chcą się spotykać i
wspólnie robić coś dobrego na rzecz rozwoju swojej miejscowości, a przez to też
całej naszej gminy. To, co wydarzyło się
w ubiegłym roku w Centrach Kulturalno
– Rozrywkowych w Brzozowie, Czerwonem, Lachowie i Zabielu jest bardzo cenne. Chcę, by w kolejnych wsiach mieszkańcy też mieli gdzie się spotykać, bo taka
integracja lokalnego środowiska daje dużo
radości, wyzwala w ludziach pozytywną
energię. W planach mamy remont wiejskich
świetlic i powołanie Gminnego Ośrodka
Kultury, który będzie koordynował wszelkie kulturalne działania w naszej gminie.
Dziękuję za rozmowę

mina Kolno uczestniczy
w projekcie „ISO 9001
w administracji samorządowej Polski Wschodniej”, którego celem jest wdrożenie
systemu zarządzania jakością
w Urzędzie Gminy. Pracownicy urzędu są już po szkoleniu.
Projekt, którego nasza gmina jest beneficjentem, jest realizowany przez Stowarzyszenie
„Euroregion Niemen”. Wdrażanie systemu odbywa się etapami.
Pierwszy polegał na opracowywaniu dokumentacji tj. procedur,
księgi jakości, polityki jakości.
Drugi to szkolenie pracowników, które przeprowadziła Anna
Kupferschmidt.
Trzecim etapem wdrażania
ISO 9001 będzie wdrożenie systemu zarządzania jakością, a
czwartym audyt i certyfikacja.
W Urzędzie Gminy Kolno powołany został pełnomocnik ds. sys-

temu zarządzania jakością, zespół
wdrożeniowy i audytor wewnętrzny.
Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
5 Dobre rządzenie, Poddziałanie
5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej.

Ważne w skrócie

Bogusław Pietruszka, nauczyciel fizyki i informatyki z Zespołu Szkół
Samorządowych w Zabielu odebrał z rąk Tadeusza Klamy, wójta gminy Kolno awans na nauczyciela mianowanego. W spotkaniu w Urzędzie
Gminy Kolno uczestniczyli też: Ewa Lipnicka, dyrektor ZSS w Zabielu
i Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie.

www.gminakolno.pl
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Szkoły gminne są coraz piękniejsze

Tak według koncepcji wyglądać ma
szkoła w Lachowie po rozbudowie

M

iniony rok był wyjątkowo pomyślny dla oświaty w gminie
Kolno. Oto nasz raport o remontach:
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie: wymiana okien, całkowita wymiana instalacji c.o.,wymiana drzwi
wew. do sal lekcyjnych, częściowa
wymiana elementów instalacji elektrycznej. Koszt tych inwestycji to 171
tys. zł z czego 106 tys. zł pochodziło
z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szkoła Podstawowa w Filipkach
Dużych: malowanie dachu szkoły.
Szkoła Podstawowa w Lachowie:
remont korytarza głównego w starej
części szkoły, remont pomieszczenia
gdzie wydawane są posiłki, wymiana
drzwi wejściowych na klatkę schodową od strony boiska, remont balkonów
u lokatorów. Wymiana rynien nad bal-

konami, naprawa gzymsów na elewacji
zewnętrznej od strony wejścia głównego, wykonanie koncepcji rozbudowy szkołu (na zdjęciu) i zlecenie wykonania projektu architektonicznego.

edukacji małych dzieci, prace remontowe na placu przy budynku oddziałów
przedszkolnych i przygotowawcze do
położenia kostki na placu szkolnym.
Koszt tych inwestycji to 127,5 tys. zł.

Zespół Szkół Samorządowych
w Zabielu: remont klasy matematycznej i najpoważniejsza inwestycja:
budowa sali gimnastycznej

Gimnazjum w Glinkach:
drobne prace remontowe w budynku szkolnym i jego otoczeniu

Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu:
wymiana podłóg w dwóch klasach
lekcyjnych, gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim, remont dwóch
sal lekcyjnych, wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni, wymiana rynien dachowych, wyłożenie
chodników kostką brukową, wymiana drzwi wejściowych do szkoły.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem:
remont budynku przeznaczonego do

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie:
remont klatki schodowej, wykonanie opaski wokół szkoły, wyłożenie
schodów wewnętrznych i zewnętrznych terakotą, remont pomieszczenia
oddziału przedszkolnego, modernizacja kotłowni c.o.– wymiana pieca.
Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie:
remont schodów zewnętrznych, zakup kostki brukowej, na wykonanie
ok. 100 m2 parkingu przed szkołą.

Zdaniem Józefa Wiśniewskiego, dyrektora ZOPO w Kolnie

G

mina Kolno jest organem prowadzącym 9 szkół. Zarządzanie ich
budynkami i otoczeniem jest nie lada
wyzwaniem. Przedmiotem szczególnej troski jest poprawa stanu bazy dydaktycznej i stworzenie bezpiecznych
warunków pobytu dzieci w szkole.
W roku 2009 w każdej szkole
przeprowadzono prace remontowe. W jednych były to drobne prace poprawiające estetykę, w innych
remonty kapitalne polegające na
wymianie okien, drzwi, instala-
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cji c.o., modernizacji kotłowni c.o.
Pieniądze na wykonanie robót pochodziły z budżetu gminy i środków
pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rezerwy 0,6%).
Łączna kwota wydatkowana na
ww. działania wynosi ok. 380 tys.
zł. Oprócz tego Gmina Kolno realizuje inwestycje: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu oraz podjęła
czynności projektowe do rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Lachowie.
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Woda popłynie do kolejnych wsi
W

szystko wskazuje na to, że lata
2010 i 2011 będą tymi, w których gmina milowymi krokami zbliży
się do zakończenia procesu jej wodociągowania. To efekt konsekwentnych
działań podjętych przez władze gminy
Kolno jeszcze na początku tej kadencji.
Inwestycje zakończone w ubiegłym roku dały bieżącą wodę w kranach gospodarzy z 11 miejscowości. Zbudowano 33 kilometry sieci
wodociągowej ze 194 przyłączami.
To bardzo dużo, ale by ruszyć z wodociągowaniem kolejnych miejscowości, konieczna jest modernizacja
stacji uzdatniania wody w Zabielu.
Koszt inwestycji jest ogromny, bo hydrofornia jest już bardzo wysłużona,
ale bez jej modernizacji woda po prostu nie popłynęłaby dalej. Wszelkie
dalsze działania dotyczące budowy
sieci wodociągów uzależnione więc
były od tego, czy uda się pozyskać

pieniądze na tak poważną inwestycję.
W końcówce ubiegłego roku przyszła dobra wiadomość. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację
projektu modernizacji hydroforni w
Zabielu i budowę wodociągu w Czerwonem (11,5 kilometra sieci wodociągów). Koszt inwestycji oszacowano
na ponad 4,3 mln zł z czego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013 wyniesie ponad 2, 6 mln zł.
Inwestycja
dotycząca
budowy wodociągu w Czerwonem już
jest rozpoczęta, na modernizację
hydroforni w Zabielu prowadzone jest postępowanie przetargowe.
Po zakończeniu inwestycji, co zgodnie z planem ma nastąpić do 30 czerwca 2011 roku, stacja uzdatniania wody
w Zabielu będzie jak nowa. Zmieni się
nie tylko budynek, ale przede wszystkim zastosowane zostaną najnowocze-

śniejsze rozwiązania technologiczne.
Zaprojektowany układ uzdatniania
wody oraz zmiana układu pompowego na dwustopniowy pozwoli na
uzyskanie parametrów ilościowych
i jakościowych wody zgodnych z
obowiązującymi normami. Stacja będzie miała wydajość 60 metrów sześciennych na godzinę. Będzie w pełni
zautomatyzowana, a o wszelkich awariach systemu powiadamiać ma sms.
Hydrofornia w Zabielu będzie miala dużo większą wydajność i lepszą
wodę, można więc śmiało myśleć o
dokończeniu procesu wodociągowania gminy. W Urzędzie Gminy
Kolno opracowywana jest właśnie
dokumentacja projektowa dotycząca budowy pięćdziesięciu cztrech
kilometrów sieci wodociągów w
miejscowościach: Borkowo Kolonia, Wincenta, Kozioł, Górszczyzna,
Waszki, Kolimagi, Gietki i Zabiele.
Budowa wodociągu Wszebory
- Tyszki Rydzewo - Koziki

nowy adres to:
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
gazeta gminna nr 12/01(26/27) grudzien 2009/ styczen 2010
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Jasełka w Czerwonem

Dzieci w sieci

D

zięki zakupionemu do Szkoły Podstawowej w Borkowie
najnowszej generacji oprogramowaniu Adobe Dreamweaver CS4
otwierają się przed nami nowe
możliwości administrowania naszym serwisem internetowym.Wykorzystując je już uruchomione
zostało udostępnianie plików wideo.
Na początek rodzice naszych najmłodszych uczniów zobaczyć mogą
zmagania ich pociech z nieodpłatnie
pozyskanym ostatnio do szkoły multimedialnym komputerem KidSmart
(w trakcie lekcji prowadzonej przez
mgr Bożenę Fabiszewską). W dostępnym po lewej stronie menu łączu
„Kącik Wideo” będziemy umieszczać sukcesywnie filmowe relacje z
istotnych dla naszych uczniów oraz
społeczności szkolnej wydarzeń.
Serdecznie zapraszamy do dzielenia się wrażeniami z oglądania
naszych materiałów - piszcie na
adres: dladyrektora@op.pl - będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania
strony: www.borkowo.internetdsl.pl
(SP Borkowo)

S

ala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Czerwonem na kilka
chwil zmieniła się w niezwykłą scenę. Las, stajenka, śnieg, gwiazda – w
takim otoczeniu mali aktorzy przypomnieli sceny z narodzin Jezusa.
Starsze koleżanki i koledzy wspomagali młodszych śpiewając kolędy.
Jasełka perfekcyjnie przygoto-

wane pod okiem nauczycielek i
przedstawione z ogromnym przejęciem przez najmłodszych zrobiły duże wrażenie na widzach.
Za wkład pracy i odwagę wystąpienia przed publicznością figurki
aniołków małym artystom zafundowało Koło Gospodyń Wiejskich
i strażacy z OSP w Czerwonem.

„Maleńka miłość” - tradycje bożonarodzeniowe

W

ostatnie grudniowe dni 2009 Laureaci otrzymali drobne upominki. uczniowie zaprezentowali jasełka pt.
r. w Szkole Podstawowej im. Przy okazji wszyscy śpiewali kolędy. „Maleńka miłość”, przenieśli zebraKardynała
Stefana
WyszyńskieKolejnego dnia odbyły się wigilie nych w czasy narodzenia Chrystusa.
go w Janowie panowała wyjątko- klasowe z wychowawcami, po nich
Po jasełkach odbyła się wigilia
wa, świąteczna atmosfera. To czas
Rady Pedagogicznej, wszystsprzyjający
działaniom
kultykich pracowników szkoły,
wującym symbolikę najpiękniejRady Rodziców oraz zaproszych świąt, zwyczajów pielęgnoszonych gości, wśród których
wanych od pokoleń. Staramy się
byli obecni: Wójt Gminy Kolprzenieść ich namiastkę do szkoły.
no - Tadeusz Klama, ksiądz
Tradycją stał się Szkolny KonAndrzej Stypułkowski, radni
kurs Kolęd i Pastorałek organizoGminy Kolno - Agata Cudnik
wany przez Samorząd Uczniowski.
oraz Alfred Samul. Po podzieW tym roku przeprowadzono go
leniu się opłatkiem, życze21 grudnia. Zwycięzcami zostali:
niach wszyscy zasiedli przy
Karolina Niedziołka z kl. II w katestole z wigilijnymi potrawagorii klas młodszych oraz Ewelina
mi,wspólnie śpiewano kolędy.
Kordal z kl. VI w grupie kl. IV - VI.
Drugiego dnia świąt BoNa wyróżnienie zasłużyła Amelia
żego Narodzenia jasełka zaAndrzejczyk - odważna, najmłodsza
prezentowano
społeczności
- zaledwie pięcioletnia uczestniczka
lokalnej w Kościele pod wez oddziału przedszkolnego oraz Łuzwaniem Najświętszego Serkasz Szymańczyk, który oprócz koca Jezusowego w Łosewie.
lędy przygotował grę na akordeonie.
Aneta Roman
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Z przedszkola w cyfrowy świat
W

ykorzystanie technik komputerowych w nauczaniu od zawsze
było w centrum uwagi kadry pedagogicznej i dyrekcji naszej szkoły. Ostatnio zaznaczyliśmy swoją obecność na
ogólnopolskim forum. Wśród przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, OEIiZK,
Fundacji „Dzieci Niczyje’”
oraz IBM Polska o wykorzystaniu
nowoczesnych
technologii oraz zastosowaniu KidSmart w praktyce
szkolnej opowiedział dyrektor Szkoły Podstawowej
w Borkowie. Aplauz wśród
zgromadzonych wywołały
uśmiechnięte buzie naszych
uczniów - to tegoroczni „zerówkowicze”.
KidSmart, to zestaw komputerowy dla dzieci w wieku
od 3 do 7 lat, który docenia
twórczą osobowość maluchów i pomaga im przygotować się do życia. Zestaw ten składa
się z oprogramowania edukacyjnego
Edmark, sprzętu IBM oraz solidnych
i ładnych mebli dziecięcych Little Tikes.
Zestaw został pozyskany dzięki
współpracy dyrekcji szkoły ze Społeczno – Oświatowym Stowarzysze-

niem „Edukator” z Łomży. Projekt
pod nazwą „Z przedszkola w cyfrowy
świat z programem KidSmart” ma
na celu umożliwienie dzieciom podejmującym edukację przedszkolną
i wczesnoszkolną korzystania z pro-

gramów i zasobów informatycznych,
wzbogacających proces dydaktycznopoznawczy, a także kształtowanie nawyku racjonalnego i odpowiedzialnego posługiwania się komputerem oraz
najnowszymi technologiami cyfrowymi w dalszej nauce i w późniejszym
życiu. Patronat honorowy nad progra-

mem objęła Katarzyna Hall, minister
edukacji narodowej. Główne cele projektu:1. przygotowywanie dzieci do
wejścia w „świat cyfrowy”, do właściwego i bezpiecznego korzystania
z komputera i oprogramowania edukacyjnego,dostosowanego
do etapu przedszkolnego
i wczesnoszkolnego,2. niwelowanie barier cyfrowego rozwoju dzieci ze środowisk o utrudnionym dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych, 3.
pobudzanie nowatorstwa i
kreatywności nauczycieli
w zakresie tworzenia projektów, koncepcji i aplikacji dydaktycznych opartych
na technologii cyfrowej,
sprzyjających wzbogacaniu
informatycznych zasobów
dydaktycznych.
Nasza szkoła znalazła się
w gronie 130 szczęśliwców
z Polski, którzy w minionym roku
zostali wyposażeni w tę wspaniałą
pomoc dydaktyczną wartą ponad pięć
tys. zł.Więcej informacji oraz galerię
zdjęć z konferencji znajdą Państwo na
stronie internetowej www.borkowo.
internetdsl.pl
Szkoła Podstawowa w Borkowie

„Jest taki dzień..” - spotkanie w Zabielu

O

kres Bożego Narodzenia to czas
radosnego nie tylko świętowania,
kolędowania, łamania się opłatkiem,
i składania sobie życzeń, ale również
czas
przedstawień
ukazujących
wydarzenia z Betlejem, zwanych
„Jasełkami”. Podtrzymując piękną
tradycję naszych dziadków uczniowie
naszej szkoły pod opieką p. Białowąs
po raz kolejny przygotowali jasełka
pt. „Jest taki dzień”. Razem z
Radą Pedagogiczną i uczniami
przedstawieniu przyglądał się p. Jan
Pieklik – radny z Zabiela, któremu
dziękujemy za przyjęcie zaproszenia
i
miłe
spędzenie
wspólnych
przedświątecznych chwil. Na koniec
uczniowie wraz z wychowawcami
udali się do klas, aby razem przełamać
się opłatkiem.

ZSS Zabiele
gazeta gminna nr 12/01(26/27) grudzien 2009/styczen 2010
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Inwestycje 2009 roku

D

N

owa droga w Filipkach przez mieszkańców okolic wyczekiwana była od 20 lat. Udało się dzięki inicjatywie władz
gminy Kolno i porozumieniu z władzami powiatu kolneńskiego. Ponad 3,3 kilometra drogi Lachowo - Filipki Małe zrealizowano w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 - 2011”. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł.

ojeżdżających do Glinek ucieszy odcinek długiej na ponad
1,2 kilometra i szerokiej na 3,5 m wyasfaltowanej drogi. Inwestycję gmina zrealizowała za własne pieniądze. Koszt przebudowy drogi zamknął się kwotą ponad 834 tysięcy zł. Przy okazji modernizacji drogi uporządkowany został teren przy mogile
żołnierzy z 5 Pułku Ułanów poległych 4 września 1939 roku.

Z

K

akończono drugi etap żwirowania drogi gminnej Czerilometr asfaltu na drodze w Borkowie oddany do użytku w ubiewone - Bialiki. Był to odcinek 1830 metrów bieżagłym roku to pierwszy etap tej inwestycji. Gmina opracowała
cych. Prace polegały m.in. na nawiezieniu pospółki żwi- dokumentację na modernizację 1700 metrów, ale kolejny odcinek
rowej na grubość 24 centymetrów po utwardzeniu. Całośc drogi w Borkowie zostanie zrealizowany w przyszłości. Koszt ubieprac zamknęła się kwotą 213 tysięcy zł z czego 70 tys. zł to głorocznej inwestycji zamknął się kwotą ponad 530 tysięcy złotych.
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

B

udowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zabielu to
jedna z ważniejszych inwestycji rozpoczętych w 2009 roku.
Do dyspozycji dzieci i młodzieży będzie sala gimnastyczna
o wymiarach boiska 12 na 24 m i 8 m wysokości użytkowej,
która zmieści niestandardowe boisko do koszykówki i pełnowymiarowe boisko do gry w siatkówkę. W razie potrzeby salę
będzie można podzielić na dwie mniejsze używając specjalnej kurtyny. W budynku będzie dwukondygnacyjne zaplecze
z pomieszczeniami dla trenerów, przebieralniami, natryskami,
a nawet siłownia. Ze szkołą salę połączy łącznik. Obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt
inwestycji to blisko 2,1 mln zł. Na budowę tego sportowego
obiektu urząd zdobył z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie z funduszy na rozwój kultury fizycznej w wysokości
680 tys. zł. Do wykorzystania w ub. roku były 324 tys. zł, a w
tym roku 356 tys. zł. Termin zakończenia budowy sali gimnastycznej w Zabielu zaplanowano na 30 czerwca 2010 roku.
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zatrzymane w kadrze
P

rzedszkola - to słowo klucz do ubiegłorocznego sukcesu. Zaczynając od zera, bo gmina nie miała własnego
przedszkola, wykorzystując wszelkie możliwości stworzyła
aż trzy miejsca edukacji przedszkolnej w Lachowie, Zabielu
i Czerwonem. Uczęszcza do nich ok. 90 procent pięciolatków. To zasługa władz gminy, ale też dyrekcji i pracowników szkół przy których te miejsca powstały. W Lachowie,
na rzecz przedszkolaków nauczyciele zrezygnowali z pokoju
nauczycielskiego. W Czerwonem na ich potrzeby przystosowano budynek w którym kiedyś mieszkały nauczycielskie
rodziny. Koszt przedsięwzięcia to ok. 85 tys. zł. Wszystkie
oddziały są wyposażone w odpowiedni sprzęt. W Zabielu zajęcia prowadzone są metodą M. Montessori. Warto podkreślić, że rodzice nie płacą za dostęp maluszków do edukacji.

D

ziesięć nowych wiat pojawiło się na przystankach w
ub. roku. W sumie nowych wiat w naszej gminie jest
już 20. Chronią przed złą pogodą głównie dzieci uczęszczające do szkół. By podróż na lekcje była bezpieczna i
komfortowa w ub. roku gmina kupiła wygodny autobus.

M

iniony rok był wyjątkowo bogaty dla strażaków
ochotników z jednostek działających w naszej gminie. O nowy, niezbędny do ratowania ludzkiego życia
sprzęt wzbogaciła się jednostka OSP Lachowo, OSP Borkowo, OSP Czerwone, OSP Wykowo i OSP Zabiele.

G

eneralny remont wiejskiej świetlicy w Brzozowie to dowód na to, co można stworzyć ze starej remizy. Dawny
nieogrzewany obiekt, bez łazienek czy ankesu kuchennego
dziś jest nie do poznania. W świetlicy w Brzozowie do dyspozycji mieszkańców jest przestronna sala z kominkiem, zaplecze sanitarne i kuchenne. Budynek ma nową elewację, a teren
wokół wyłożony jest kostką burkową. To idelane miejsce nie
tylko na wiejskie spotkania, ale też do organizowania różnego rodzaju imprez czy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Gmina ma plan, by inne wiejskie świetlice prezentowały
się równie okazale jak dziś ta w Brzozowie. Są już przygotowane projekty między innymi na rozbudowę i nadbudowę świetlic w Lachowie i Zabielu. W każdej ma być zaplecze sanitarne, kuchenne, kominek i centralne ogrzewanie. W
projektach jest również stworzenie w nich pracowni tematycznych. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń gmina będzie szukała pieniędzy na zrealizowanie tych inwestycji.
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Profilaktyka jest najważniejsza
W
listopadzie i grudniu w Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu
realizowany był program profilaktyczny kampanii społecznej pod hasłem:
„Wróć bez HIV” związany z Światowym Dniem do walki z HIV /AIDS.
W ramach godzin wychowawczych
uczniowie uzyskali podstawową wiedzę na temat zakażenia wirusem HIV,
zasad zmniejszających ryzyko zakażenia oraz ogólnych informacji związanych z epidemiologią. Uczniowie
dowiedzieli się również, że wirus jest
nadal groźny i do tej pory nie wynaleziono skutecznego lekarstwa ani
szczepionki w walce z AIDS. Przybliżona została wiedza nt. praw osób zarażonych i chorych na AIDS. Młodzież
miała okazję uświadomienia sobie jak
uciążliwa jest terapia osób zakażonych
oraz jak trudne jest funkcjonowanie
chorych w naszym społeczeństwie.
Wiedzę o HIV/AIDS gimnazjaliści
mogli pogłębiać korzystając z informacji zawartych na szkolnej gazetce,
z ulotek, broszur oraz w Internecie.
W związku z realizacją działań profilaktycznych zorganizowano szkolny
konkurs wiedzy o HIV/AIDS przeprowadzony przez p. W. Wiśniewską
oraz konkurs plastyczny – przeprowadzony przez p. E. Kiełczewską.

W konkursie wiedzy wzięło udział
31 uczniów z klas I-III Gimnazjum.
Największymi wiadomościami wykazali się uczniowie: Emilia Rakowska
(IIc) I miejsce, Radosław Wierzbowski
(IIIc) II miejsce, Marcin Szymańczyk
(IIc) III miejsce Na wyróżnienie zasłu-

miejsce Ewelina Gutowska (IIc) III
miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Bednarska Justyna (Ib), Rakowska Emilia
(IIc) i Piwowarski Dawid (IIb) Nagrodzonym gratulujemy!
Za bardzo aktywny udział, zaangażowanie oraz wysoki poziom wiedzy
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kolno ze środków przeznaczonych
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Kampania społeczna „Wróć bez HIV” na terenie szkoły
przeprowadzona była we współpracy
z Powiatową Stacją Sanitarną – Epidemiologiczną w Kolnie. Uwieńczeniem działań profilaktycznych w
szkole było krótkie przedstawienie,
w którym nasi uczniowie wczuli się
w sytuację osób zarażonych. Dzięki
nim wiemy co taka chora lub zakażona osoba czuje, myśli, jak jest traktowana przez społeczeństwo i tych
najbliższych, co może spowodować
żyli: Trzcinka Wojciech (IIc), Bednar- chwila nieuwagi, zaufanie zupełnie
ska Justyna (Ic), Banach Dawid (IIIc). obcym, zwykła ciekawość a późW konkursie plastycznym pomysło- niej samotność, odrzucenie, szukawością i zdolnościami w wykonaniu nie pomocy… w nauce, … u Boga..
plakatów wykazali się: Justyna KorWiesława Wiśniewska
wek I miejsce Kamila Duda (Ib) II

„Bajkowa szopka” w Wykowie

Ś

więta Bożego Narodzenia to szczególny
czas. Wiąże się z nim wiele obrzędów i zwyczajów,
które czynią go niezwykle miłym i radosnym.
Jak co roku w Szkole
Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie odbyło się spotkanie opłatkowe. Dnia 21 grudnia
2009r. swoją obecnością
zaszczycili nas wójt gminy Kolno Tadeusz Klama, skarbnik gminy Piotr
Glinka, proboszcz parafii
Zwiastowania NMP w
Lachowie ks. Krzysztof Malinowski, radny
Ryszard Podchul, sołtys
wsi Wykowo Stefan Wy-

12

kowski oraz rodzice.
W atmosferę świąt
wprowadziły wszystkich jasełka pt.
„Bajkowa szopka”
w wykonaniu najmłodszych uczniów
naszej szkoły. Nad
przygotowaniem
czuwała Krystyna
Wykowska, na gitarze akompaniował
Grzegorz Jakubowski.W miłej i rodzinnej atmosferze
wszyscy podzielili
się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
Krystyna Wykowska
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Hej kolęda, kolęda...
M
roźne popołudnie w przedświąteczną niedzielę z Centrum
Kulturalno - Rozrywkowego w Czerwonem niesie się gromki śpiew. To
seniorzy przygotowali repertuar
zapomnianych
kolęd na niecodzienne
opłatkowe spotkanie.
Przy stołach
zastawionych
tradycyjnymi wigilijnymi potrawami spotkali się
Członkowie Klubu Seniora, Koła
Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej z Czerwonego.
To pierwsze tego
typu spotkanie w tak szerokim gronie. Gośćmi w Centrum Kulturalno
- Rozrywkowym byli m.in. Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno, ks. Sławomir Banach proboszcz parafii w

Koźle, Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, Antoni
Lewandowski, komendant miejsko gminny OSP w Kolnie.

Chór, który w Czerwonem działa zaledwie od kilku miesięcy, przy akompaniamencie
akordeonu wykonał
kilka mało znanych, uroczych kolęd.
Słowo
wprowadzenia
przed

każdym utworem pięknie mówiła Maria Bućko z klubu seniora.
Po części artystycznej spotkania
był czas na przełamanie się opłatkiem i życzenia.
- Wszędzie się
Wami chwalę i stawiam za wzór do
naśladowania - powiedział wójt Tadeusz Klama życząc
zebranym
radosnych
świąt.
Między kolejnymi
pysznymi daniami i
ciastami, przygotowanymi i podawanymi przez przemiłe
gospodynie goście
przy stole toczyli
dyskusje na różne
tematy. Nie obyło
się też bez wspólnego
śpiewania, tych już bardziej znanych
wszystkim, kolęd. Odpowiedni ton
nadawali członkowie chóru z Czerwonego. W ten magiczny wieczór i rozmowy i śpiew długo jeszcze nie milkły.

Opłatek u strażaków w Zabielu

Nasi zaśpiewali w Bogutach

W wyjątkowym, przedświątecznym spotkaniu zorganizowanym w remizie strażackiej w Zabielu uczestniczył Wojciech
Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski, wójt naszej gminy
Tadeusz Klama i ks. Stanisław Śliwowski, proboszcz parafii
w Zabielu. Ze strażakami OSP Zabiele, oraz członkami drużyn młodzieżowych w tym jedynej w gminie drużyny dziewczęcej podzielili się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Chór parafialny z Łosewa prowadzony przez Andrzeja Korytkowskiego wystąpił w Świętym Wieczorze zorganizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach Piankach
(województwo mazowieckie). W 25. edycji Świętych Wieczorów zaprezentowało się 10 wykonawców z różnych stron.
Śpiewając kolędy i pastorałki nie walczyli o nagrody, bo tu
każdy otrzymywał pamiątkowy medal. Na zdjęciu chór z Łosewa z księdzem proboszczem Andrzejem Stypułkowskim.
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Z PORADNIKA URZĘDNIKA

Jak podzielić nieruchomość
W

nowym cyklu porad będziemy wyjaśniać Państwu co należy zrobić, by załatwić konkretną
sprawę w Urzędzie Gminy Kolno.
Na początek odpowiadamy na pytanie jak podzielić nieruchomość.

Artur Jarzyło,
podinspektor
w Referacie
Rolnictwa, i
Rozwoju Gospodarczego
w Urzędzie
Gminy Kolno

Podział nieruchomości jest czynnością dosyć skomplikowaną. Często
spotykam się z pytaniem: od czego zacząć, jak się do tego zabrać? Poniżej
przedstawiam krok po kroku co zrobić,
aby bez większych problemów załatwić sprawę podziału nieruchomości.
Już na wstępie należy sobie zdawać
sprawę z tego, iż całkowity koszt tego
przedsięwzięcia to wydatek rzędu ok.
1500 zł. W przypadku gdy działka ma
być podzielona na więcej niż dwie części, kwota ta będzie jeszcze większa.
Krok 1. Należy sprawdzić czy i
ewentualnie jak można podzielić.
Przede wszystkim należy sprawdzić czy nasza działka leży na terenie
objętym planem zagospodarowania
przestrzennego. W gminie Kolno plany zagospodarowania przestrzennego
zostały uchwalone dla następujących
miejscowości: Borkowo, Czerwone,
Zabiele, Janowo, Lachowo, Wincenta, Kozioł, Gietki, Niksowizna i
obejmują tereny zwartej zabudowy.
Tak więc jeśli nasza działka objęta
jest planem zagospodarowania przestrzennego, podziału można dokonać
tylko i wyłączenie zgodnie z ustaleniami tego dokumentu. Plan zagospodarowania może narzucać np. konkretny sposób podziału, minimalną
wielkość działki itp. Są przypadki,
gdy podziału można dokonać niezależnie od ustaleń planu, jednak w
tym artykule nie będę ich opisywał.
Uwaga! Należy pamiętać o tym, że
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minimalna wielkość działki rolnej lub
leśnej wynosi 0,30 ha. Tak więc nie
można dokonać podziału w ten sposób, aby którakolwiek z nowopowstałych działek była mniejsza niż 0,30 ha.
Warunek ten nie musi być zachowany
wówczas, gdy wydzielana działka
przeznaczona zostanie na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
Krok 2. Wstępny projekt podziału.

Sporządzenie wstępnego projektu
podziału należy powierzyć geodecie.
Wstępny projekt podziału nieruchomości należy opracować na kopii mapy
zasadniczej. W przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału
elementy zagospodarowania terenu.
Krok 3. Złożenie wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu
podziału.
W Urzędzie Gminy Kolno, w punkcie obsługi interesanta, należy złożyć
„wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału”, w którym
należy wskazać cel podziału, wraz z
następującymi załącznikami: wstępny projekt podziału (co najmniej 3
egzemplarze, w zależności od tego
ile stron bierze udział w postępowaniu), wypis z rejestru gruntów, kopię
mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
Następnie Urząd wszczyna postępowanie administracyjne. Na podstawie w.w dokumentów zostanie
wydana opinia, w formie postanowienia, z której będzie wynikać czy
podział jest dopuszczalny. Zostanie
ona przesłana listownie, za potwierdzeniem odbioru, do wszystkich
stron postępowania oraz do geodety.
Krok 4. Projekt podziału nieruchomości.
Geodeta opracowuje ostateczny projekt podziału nieruchomości.
W tym celu zawiadamia wszystkie
strony postępowania, przeprowadza czynności pomiarowe na grun-

cie, sporządza odpowiednią dokumentację. W efekcie jego prac
zamawiający
otrzymuje
„mapę
projektu podziału nieruchomości”.

Krok 5. Wniosek o zatwierdzenie
projektu podziału nieruchomości.
Następnie należy ponownie zwrócić się z wnioskiem, tym razem o zatwierdzenie podziału nieruchomości.
Tak jak poprzednio, złożyć go trzeba
w punkcie obsługi interesanta Urzędu
Gminy Kolno. Do wniosku dołączyć
trzeba następujące dokumenty: mapę
z projektem podziału nieruchomości
wraz z wykazem zmian gruntowych
(po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron postępowania i dwa egzemplarze dla Urzędu), protokół z przyjęcia przebiegu granic nieruchomości,
aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny,
akt własności ziemi, umowa przekazania gospodarstwa). Na podstawie
powyższych dokumentów zostanie
wydana decyzja administracyjna.
Jest ona podstawą do wprowadzenia
zmian w księgach wieczystych oraz
ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli
żadna ze stron postępowania w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia, nie
wniosła odwołania od powyższej decyzji, wówczas staje się ona ostateczna i na tym postępowanie w sprawie
podziału nieruchomości kończy się.
Podstawa prawna: dział III rozdział
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (tj.
Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze
zmianami), rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w
sprawie w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz
sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. nr 268, poz. 2663).
W przypadku pojawienia się
wątpliwości,
odpowiedzi
uzyskasz w Urzędzie Gminy Kolno, pok. 212, tel. 086 278 9131.
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Raczkujemy, ale mamy pomysły
Z Marcinem Sekścińskim, prezesem nowego „Stowarzyszenia na
rzecz rozwoju Gminy Kolno - Integracja” rozmawia Aleksandra
Szyc -Kaczyńska
Skąd wzięła się nazwa stowarzyszenia i czym będzie się zajmowało?
Nazwa wybrana demokratycznie z
różnych pomysłów przez członków
stowarzyszenia najlepiej oddaje to,
co chcemy robić. Integracja, czyli odniesienie do tego, że wszystkie grupy
osób: dzieci, młodzież, dorośli czy
seniorzy, o ile zechcą, zostaną objęte
naszą pomocą, naszymi pomysłami.
Integracja też, dlatego, że stowarzyszenie chce współistnieć, współgrać
ze wszystkimi isntytucjami, które
już działają na terenie gminy Kolno.
Chcemy być organizacją pomocową,
partnerską. Chcemy współpracować
z innymi, ale też zaproponować coś
nowego na terenie gminy Kolno.
Jesteśmy raczkującym stowarzyszeniem, chcemy poznać oczekiwania
ludzi, ale już mamy pewne pomysły.
Chcielibyśmy organizować zajęcia
dzieciakom w wakacje, warsztaty dla

osób w różnym wieku. Na tego typu
działania będziemy pozyskiwać pieniądze z zewnątrz. Plany są szerokie,
co z nich wyjdzie pokaże czas. Po
pierwszych spotkaniach z członkami jestem pełen optymizmu, wierzę,
że uda nam się zrobić coś dobrego.
Jest Pan młodym człowiekiem, a
jak z doświadczeniem w tego typu
działalności?
Od drugiego roku studiów działałem w grupie wolontariatowej. Razem stworzyliśmy świetlicę socjoterapeutyczną w Białymstoku, która
działa do dziś, a studia skończyłem
pięć lat temu. Współdziałałem też ze
Stowarzyszeniem Klanza organizując
półkolonie dla dzieci z Kolna i kolonie letnie dla dzieci z gminy Kolno.
Mieszkaniec Kolna chce działać na
rzecz rozwoju gminy?
Jestem społecznym kuratorem sądowym, działam na terenie gminy Kolno,
współpracowałem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc znam
ten teren. Uczestniczyłem w szkoleniu
dla liderów i tu poznałem wspaniałych

ludzi z gminy, z którymi założyliśmy
stowarzyszenie. O tym, by to zrobić
myślałem już od dawna, szukałem
partnerów. Bardzo się cieszę, że będziemy działać na terenie gminy Kolno i zapraszam wszystkich chętnych,
którzy chcą się do nas przyłączyć.
Dziękuję za rozmowę

Jedyne takie kartki na Boże Narodzenie

D

nia 18. grudnia został roztrzygnięty konkurs plastyczny
„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” zorganizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczą w Kolnie z siedzibą w Czerwonem. Był
on skierowany do czytelników w
wieku od 6 do 19 lat i cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem.
W konkursie wzięło udział 59 młodych artystów, którzy w sposób kreatywny wykorzystali swój talent. Niektórzy z nich wykonali kilka kartek,
w sumie wpłynęło 92 prace. Jurorzy
mieli trudny wybór, ponieważ kartki
były piękne, pomysłowe i starannie
wykonane. 17 prac zostało wyróżnionych w 3 kategoriach. W kategorii A:
„wiek przedszkolny” I. miejsce zajął
Wojciech Wiliński, II. Damian Piwowarski, III. Maja Bazydło, wyróżniona została Monika Rydel. W kategorii

B: „7-9 lat” I. miejsce zajął Patryk Banach, II. Radosław Piwowarski, III.
Małgorzata Pietruszka, wyróżnienie
dostali Patrycja Pisiak, Patryk Świda,
Aleksandra Sakowska, Karolina Krupa,
Mateusz Wiśniewski,
Dominik Banach. W
trzeciej kategorii C :
„lat 10-15” I miejsce
zajęła Dorota Ruchała, II. Natalia Olszak,
III. Kornelia Okurowska, wyróżniona
została
Agnieszka
Ruchała.
Autorzy
zwycięskich
prac
otrzymali dyplomy i
czekoladowe Mikołaje.Wystawę prac można obejrzeć w GBP
w Czerwonem do

końca stycznia oraz na stronie internetowej www.biblioteki.gminakolno.pl
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Z ŻYCIA OSP

To był dobry rok dla strażaków
O

statnia w minionym roku narada
upłynęła na podsumowaniu działalność OSP za 2009 r. Uczestniczyli
w niej prezesi, naczelnicy i kierowcy
jednostek OSP z gminy Kolno, członkowie zarządu oddziału miejsko gminnego OSP w Kolnie i członkowie
komisji rewizyjnej. Gośćmi strażaków byli: wójt Tadeusz Klama i kpt.
Lech
Kowalczyk,
komendant powiatowy PSP w Kolnie.
- Podsumowując
bieżący rok chciałbym bardzo serdecznie podziękować kierowcom OSP, którzy
wzorowo wykonywali swoje działania
społeczne przez pół
roku, dziękuję bardzo
wszystkim strażakom
z gminy Kolno za
społeczne zaangażowanie i bezinteresowną społeczna służbę
na rzecz ochrony
przeciwpożarowej
oraz niesienia pomocy innym. Dziękuję również wójtowi
i radnym gminy za
wspieranie finansowe i pomoc w zdobywaniu sprzętu pożarniczego. Dziękuję komendzie powiatowej i wojewódzkiej PSP, panu wicewojewodzie, Urzędowi Marszałkowskiemu i
WFOŚ i GW w Białymstoku - powiedział Antoni Lewandowski, komen-

dant miejsko - gminny OSP w Kolnie.
A jest za co dziękować, bo to był
wyjątkowo dobry rok dla gminnych
jednostek OSP i to nie tylko dlatego, że wzbogaciły się o nowy sprzęt.
Z ważniejszych wydarzeń warto wspomnieć, że po czterech latach
przerwy udało się zorganizować i
przeprowadzić gminne zawody spor-

towo – pożarnicze w Koźle. W maju
OSP Lachowo obchodziła jubileusz
85 – lecia, przy tej okazji wręczony został sztandar. Strażacy z gminy
Kolno brali również udział w powiatowym dniu strażaka, uroczystościach
z okazji obchodów Święta Niepod-

ległości i mszy św. za strażaków.
Najaktywniejszą jednostką w ubieglym roku była OSP Zabiele. Jednostka ta poczyniła zdecydowane i
zakończone sukcesem działania w
kierunku włączenia jej do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Prężnie działały też jednostki OSP
Lachowo i Czerwone. Strażacy dali
dużo z siebie
pracując społecznie
na
rzecz swojej
OSP i gminy. W ostatnim czasie
OSP Zaskrodzie również
wykonała
dużo
prac
przy remoncie garażu i
ogrodzenia.
Niestety
zauważono również
spadek działalności
w
jednostkach
OSP Danowo,
Stary
Gromadzyn,
Filipki Małe, Kumelsk i Janowo.
Od lutego 2010 roku rozpoczną się zebrania sprawozdawcze,
które poprzedzone będą posiedzeniami każdego zarządu jednsotki
OSP i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji na te zebrania.

Jednostki, szkolenia, zakupy - OSP w liczbach
W gminie Kolno działa 13 jednostek OSP: w tym 9 jednostek typu
S - posiadające samochody i 4 jednostki typu M - posiadające motopompy. OSP Czerwone, OSP Lachowo i OSP Zabiele należą do
KSR-G. W ub. roku rozwiązała się
jednostka typu M - OSP Górskie.
W pierwszym kwartale ub. roku
przeszkolono 25 strażaków OSP
na kursie szeregowych przeprowadzonym przez Komendę Powiatową PSP w Kolnie. Kurs ratowników
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medycznych ukończyli druh Tadeusz
Góralczyk, naczelnik OSP Zabiele i druh Adam Lewicki, kierowca
OSP Kumelsk, natomiast kurs pilarzy III stopnia ukończyli: druh Tadeusz Góralczyk z OSP Zabiele i druh
Adam Kowalewski z OSP Lachowo.
W minionym roku zakupiono:
- sprzęt ratownictwa drogowego, medycznego oraz armatury
wodnej i wyposażenia osobistego strażaków dla OSP Lachowo,
- sprzęt ratownictwa medycznego

oraz armatury wodnej i wyposażenia
osobistego strażaków z OSP Zabiele,
- piła do drewna, sprzęt armatury wodnej i wyposażenia osobistego strażaków dla OSP Borkowo
- 2 opony z felgami i sprzęt wyposażenia osobistego dla OSP Czerwone,
- 6 kompletów opon z felgami, motopompa szlamowa, 3 szt.
radiotelefonów
nasobnych,
apteczki medycznej i sprzęt wyposażenia osobistego - OSP Janowo
- ubranie koszarowe - OSP Wykowo.

gazeta gminna nr 12/01(26/27) grudzien 2009/ styczen 2010

SPORT

Sportowcy z Lachowa są na medal!
B
ogdański Norbert, Chodnicki Adam, Piotrowski Dawid,
Kołakowski Daniel, Górski Paweł,
Sarnacki Damian, Radzikowski Maciej, Zduńczyk Tomasz, Zieliński
Mateusz, Załęcki Karol i Parda Jakub, Filipkowska Anna, Grużewska
Anna, Kotowska Natalia, Makowiecka Magdalena, Zyskowska Klaudia,
Rybak Natalia, Żebrowska Sylwia,
Kobus Adrianna, Żebrowska Barbara, Żebrowska Alicja, Staniszewska
Nikolina, - nazwiska tych uczniów z
klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej
w Lachowie warto zapamiętać! To oni
pod okiem trenera Arkadiusza Rybaka zapracowali w minionym roku na

bardzo wiele sportowych sukcesów.
Zawodnicy świetnie radzą sobie szczególnie w grach zespołowych: piłce nożnej, unihokeju, piłce siatkowej, piłce nożnej halowej.
W roku szkolnym 2009 / 2010 w zawodach gminnych w piłkę nożną drużyna chłopców zajęła: I miejsce w zawodach gminnych i powiatowych, III
miejsce w ćwierćfinałach wojewódzkich i V miejsce w półfinałach wojewódzkich. Drużyna dziewcząt zajęła:
I miejsce w zawodach gminnych i III
miejsce w zawodach powiatowych.
W unihokeju chłopcy wywalczyli: I miejsce w zawodach powiatowych, IV miejsce w ćwierćfinałach
wojewódzkich,
VII miejsce w
półfinałach wojewódzkich, a dziewczęta: I miejsce
w zawodach powiatowych,
IV
miejsce w ćwierć-

finałach wojewódzkich i VII miejsce w półfinałach wojewódzkich.
W grze w piłkę siatkową chłopcy zajęli I miejsce, a dziewczęta
III miejsce w zawodach gminnych.
W rywalizacji w piłkę nożna halową drużyna dziewcząt
zajęła II miejsce, a chłopców I
miejsce w zawodach gminnych.
Osiągając takie wyniki sportowe zawodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arkadia Lachowo” rozsławiają nie tylko Klub, Szkołę Podstawową
w Lachowie, ale też gminę Kolno.
Najważniejsze sportowe wydarzenia są opisywane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w
Lachowie: splachowo.ovh.org. Tam
też znajdują się galerie zdjęć zawodników z różnych rozgrywek.
Stronę internetową stworzył i administruje nią Arkadiusz Rybak.
Zawodnikom, ich rodzicom, trenerowi i dyrekcji szkoły w Lachowie
gratulujemy sukcesów!
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Z BIBLIOTEK

Czytajmy książki!

M

iędzynarodowy Dzień Bibliotek
Szkolnych obchodzony jest od
1999 r. w czwarty poniedziałek października. Celem akcji, której inicjatorem
jest Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Szkolnych jest zwrócenie
uwagi na ogromną rolę bibliotek szkolnych w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
Do obchodów Międzynarodowego Dnia
Bibliotek Szkolnych w Gimnazjum w
Glinkach przygotowywaliśmy się już od
września, ogłaszając konkurs plastyczny
pod hasłem „Biblioteka moich marzeń”.
Wystawę można było oglądać w świetlicy szkolnej. Konkurs adresowany
jest do uczniów klasy pierwszej w celu
lepszego poznania upodobań, wyobrażeń młodego czytelnika o bibliotece
oraz jego zainteresowań czytelniczych.
Na początku października zamieściliśmy na tablicy ogłoszeń informację o
pochodzeniu i celu święta oraz cytaty
sławnych ludzi o roli bibliotek i książek. Na gazetkach znalazły się również
ogłoszenia zachęcające do odwiedzania
biblioteki, wypożyczania i czytania książek. Całości dopełnił uroczysty apel, w
którym młodzież naszego gimnazjum
przedstawiła historię bibliotek polskich,
przeplecioną wierszami o bibliotece,
zakończony akcentem muzycznym.
Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Pani dyrektor wręczyła laureatom dyplomy oraz nagrody książkowe. Otrzymały je: Sylwia
Reska (I miejsce), Patrycja Szczech
(II) oraz Paulina Wszeborowska (III).
Dzięki współpracy Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w bibliotece szkolnej
przez cały październik odbywał się Kiermasz Książki. Uczniowie, nauczyciele
oraz pracownicy szkoły mogli wzbogacić
swój księgozbiór domowy, nabywając za
atrakcyjne ceny encyklopedie, słowniki
oraz ciekawe książki. Akcja przyczyniła się do pozyskania przez bibliotekę,
książek za przysłowiową ,,złotówkę”.
Mam nadzieję, że za rok biblioteka
Gimnazjum w Glinkach będzie mogła
pochwalić się jeszcze wyższym wskaźnikiem czytelnictwa, korzystną współpracą
z innymi organizacjami a przede wszystkim większą liczbą młodzieży biorącej
czynny udział w działalności biblioteki,
do której już teraz serdecznie zapraszam.

REKLAMA

Danuta Rybak
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Z BIBLIOTEK

217 książek w rok!

Ważne i przydatne telefony:
Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie ratunkowe

997
998 		
999

Urząd Gminy Kolno
Biuro Obsługi Interesanta		
Fax				
Sekretariat
		
Sekretarz Gminy		
Skarbnik			
Rolnictwo , inwestycje		
Drogownictwo, budownictwo
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Działalność gospodarcza, 		
ochrona środowiska, promocja gminy
Wymiar i pobór podatków
OSP				
Informatycy			
Przewodniczący Rady Gminy
Obsługa Rady Gminy		

J

aś Ferenc w ubiegłym roku przeczytał aż
217 książek! To jeden z laureatów konkursu organizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Kolnie z siedzibą w Czewronem.
Podsumowanie konkursu „Najlepszy
czytelnik GBP w Czerwonem w 2009 roku” odbyło się 6.01.2010 roku w GBP w Czerwonem.
Ogłoszony przez bibliotekę konkurs trwał cały rok
(od 1.01.2009 do 31.12.2009r.). Podzielony został na
4 kategorie wiekowe. Zwycięzcami, którzy mieli na
swym koncie największą ilość wypożyczonych książek zostali w I kategorii (do 9 lat) Jaś Ferenc (217
książek), Mikołaj Murawski (117 książek), Michał
Bazydło (107 książek). W II kategorii (10-12 lat)
pierwsze miejsce zajęła Julita Pieloch (156 książek),
drugie miejsce Magda Kossakowska (82 książki),
trzecie Oliwia Zagarzewska ( 62 książki). W III kategorii (13-18 lat) pierwsze miejsce zajęła Patrycja Piekarska (52 książki), drugie Ania Ruchała (45 książek),trzecie miejsce zajęły trzy osoby: Justyna Kubrak
(40 książek), Dominika Kalinowska (40 książek),
Dorota Ruchała (40 książek). W ostatniej kategorii
(dorośli) pierwsze miejsce zajęła Magda Banach (136
książek), drugie Katarzyna Janka ( 128 książek), trzecie Aneta Zyskowska (97 książek).Wszyscy laureci
otrzymali dyplomy. Gratulujemy naszym wszystkim
czytelnikom, a szczególnie tym najbardziej aktywnym, którzy odwiedzają naszą bibliotekę, ponieważ „czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej”.
Iza Murawska

112

0-86 278 91 33
0-86 278 91 36
0-86 278 25 79
0-86 278 91 22
0-86 278 91 21
0-86 278 91 37
0-86 278 91 38
0-86 278 91 28
0-86 278 91 35
0-86
0-86
0-86
0-86
0-86

278
278
278
278
278

91
91
91
91
91

26
29
24
30
27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik			
Główny księgowy			
Pracownicy socjalni		
Dział świadczeń rodzinnych
Dodatki mieszkaniowe

0-86 278 26 31
0-86 278 20 58
0-86 278 20 63
0-86 278 20 76
0-86 278 20 72

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Dyrektor			
Głowny Księgowy		

0-86 278 37 82
0-86 278 37 84

Starostwo Powiatowe
Sekretariat			
Wydział komunikacji		
Budownictwo			
Nadzór Budowlany		

0-86
0-86
0-86
0-86

278
278
278
278

24
37
48
48

29
73
83
95

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

0-86 278 49 60

Służba zdrowia
NZOZ Lachowo 			
NZOZ Medicare s.c.		
Weterynaria
Powiatowy Inspektorat 		
Weterynarii
Lecznica dla zwierząt		
Banki

ZUS
KRUS

0-86 278 71 58
0-86 278 40 70
0-86 278 26 19
0-86 278 24 18

Bank Spółdzielczy		
Bank PKO BP			
Bank Pekao S.A.

0-86 278 25 62
0-86 278 21 12
0-86 278 30 98

Zakład Ubezbieczeń Społecznych

0-86 278 27 23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego			

0-86 278 36 87
0-86 278 27 51
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Opisać i namalować piękno świata
P
rzyroda w całym moim życiu
odgrywała ważną rolę. Po przejściu na emeryturę staram się opisać
jej piękno - takie zdanie wypowiada o sobie Maria Salomea Cytacka,
emerytowana pracownica Urzędu
Gminy Kolno.

To zdanie od autorki tomiku poezji
„Wiersze” wydanego w Olsztynie
w 2008 roku najtrafniej definiuje jej
twórczość. Przedstawiamy Państwu
kilka wierszy z tego tomiku i kilka
obrazów autorki. Po prawej stronie
autoportret Marii Cytackiej.
Życie
Jeszcze nie dorosłam
A już postarzałam
Tyle chciałam zmienić
Ale nie zmieniałam
Chciałam być kochaną
Kochać nie umiałam
Ciągle marzyłam
I ciągle szukałam
Świat mnie przerastał
Ja nie dorastałam
Jak w chocholim tańcu
kręgi zataczałam
Węgorzewo, 2007r.
Do malarek

Tak bym chciała
Kolorami wyrazić świat
Kwieciste łąki malować
I uchywcić wiatr
Odtworzyć zieleń lasu i zapach poziomek
Namalować wiosną pola
A w górze skowronek
Jarzębinę malować strojną kolorami
Lecz wybaczcie, nie umiem malować
farbami
Węgorzewo, 2006 r.

Moja ścieżka
W głąb lasu zielonego ścieżynka mnie niesie
Swe troski i smutki zostawię w tym lesie
Promyk radosny stąd z sobą wyniosę
Co świeci tak jasno wśród gałęzi sosen
I będę radości promień jasny niosła
Tak jak doradziła stara mądra sosna
Węgorzewo, 2005 r.

